
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΕΙΟ FUN 2013 

26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.) και ο Όμιλος Ιστιοσανίδας Ηρακλείου (Ο.Ι.Η.) 

διοργανώνουν το Πανελλήνιο Κύπελλο FUN 2013.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στον θαλάσσιο κόλπο της Αμμουδάρας, του Δήμου 

Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το σημείο συνάντησης των αθλητών θα είναι οι 

εγκαταστάσεις του Ο.Ι.Η. οι οποίες βρίσκονται όπισθεν του καφέ “Ήλιος” που βρίσκεται 

πάνω στην παραλία.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι συνήθως από 11 έως 22 knots, με λίγο κυματισμό.

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

 Η γραμματεία των αγώνων θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ο.Ι.Η. Τηλ. 2815005538 

Κιν. 6942274447  και φαξ 2810255199 υπόψιν  Κα. Μπαντουράκη Έφη

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

4.1 Γενική Ανδρών – Γυναικών Slalom & Freeride

4.2 Γενική Ανδρών – Γυναικών Freeride

4.3 Τιμητικά βραβεία θα δοθούν στους 3 πρώτους των κατηγοριών:
Ν. Ανδρών - Ν. Γυναικών
Έφηβων – Νεανίδων
Masters(35+),
Grandmasters(45+)
Veterans(55+)

Οι κατηγορίες θα υπολογιστούν από τη γενική βαθμολογία.

Απονομή επάθλων θα γίνει σε όλες τις κατηγορίες με ελάχιστο αριθμό τους 3 συμμετέχοντες 

http://www.eio.gr/
http://www.oih.gr/


και με την προϋπόθεση να έχει δηλωθεί εγκαίρως (10 μέρες πριν την έναρξη των Αγώνων) η 

συμμετοχή στον Αγώνα και η κατηγορία στην οποία ανήκει.

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: 

5.1 Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012.
5.2 Οι κανονισμοί της κλάσης.
5.3 Οι προκήρυξη των αγώνων.
5.4 Οι οδηγίες πλου.
5.5 Οι σχετικές εγκύκλιοι της Ε.Ι.Ο. (Αγωνιστικό πρόγραμμα 2010).
5.6 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες των παραπάνω 
κανονισμών όπου επιτρέπεται (σύμφωνα με το άρθρο 86, RRS-ISAF).
5.7 Δύνανται να διεξαχθούν μέγιστο  έως 15 κούρσες, ενώ  ο αγώνας θεωρείται 
έγκυρος, έστω και με μια ολοκληρωμένη κούρσα.
Δικαίωμα απόρριψης κούρσας (discard) δίνεται σε κάθε αθλητή με αναλογία 1:3 
(1 κούρσα στις 3).
5.8 Το όριο άνεμου ορίζετε στα 12 μίλια και σε περίπτωση συν ή μείον 40% της 
έντασης αυτής είναι στην κρίση του PRO.
5.9 Στην περίπτωση που οι συνθήκες ανέμου δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή του 
αγώνα θα υπάρξει εναλλακτική διαδρομή  για άλλο στίβο 8αρι ή long distance, 
ανάλογα. Λεπτομέρειες θα δοθούν επί τόπου από τον PRO.
5.10 Ο εξοπλισμός των αθλητών κατηγοριοποιούνται σε Slalom και Freeride. Slalom 
θεωρείται ο εξοπλισμός ο οποίος διαθέτει πανί με camper μέχρι και 10τμ και σανίδα 
μέχρι 85εκ. Πλάτος. Freeride θεωρείται οποιαδήποτε σανίδα και οποιοδήποτε πανί 
χωρίς camper.

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

6.1 Οι αγώνες κατατάσσονται στη κατηγορία C, παράρτημα 1 κανόνας 20 των RRS.
6.2 Ο οργανωτής δύναται να ζητήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να
φέρουν τη διαφήμιση του χορηγού των αγώνων σύμφωνα με τους κανονισμούς.

7. ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής προκειμένου να εξασφαλιστούν δωρεάν παροχές από τον 
Ο.Ι.Η. ή με πολύ χαμηλό κόστος  (διαμονή και μεταφορά αθλητών) πρέπει να 
σταλούν το αργότερο μέχρι τις 30/6/2013 μέσω e-mail στο 
omilosistiosanidas[at]gmail[dot]com, όπου [at] = “@” και όπου [dot] =” .” ή με φαξ 
στο 2810 255199 η ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση: 
Α.Παπανδρέου 16Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΓΑΖΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 71414  
Για την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν τελευταία στιγμή, 
προτείνουμε σε όλους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο Κύπελλο 
να αποστείλουν με έναν από τους παραπάνω τρόπους όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για την συμμετοχή τους στους αγώνες πριν την ημερομηνία έναρξης. 
Τα έγγραφα είναι τα εξής: 
1. Δήλωση Συμμετοχής (Συμπληρωμένη) θα την βρείτε εδώ 



http://www.eio.gr/docs/pdf/Registration%20Form.pdf
2. Δελτίο Αθλητή θεωρημένο με ετήσια ιατρική γνωμάτευση (φωτογραφία για e-

mail ή φωτοτυπία για φαξ ή ταχυδρομικώς)
3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ με το όνομα του συμμετέχοντα 

(φωτογραφία για e-mail ή φωτοτυπία για φαξ ή ταχυδρομικώς)
4. Αστυνομική Ταυτότητα συμμετέχοντα (διπλή όψη) (φωτογραφία για e-mail ή 

φωτοτυπία για φαξ ή ταχυδρομικώς)
Με την άφιξη των αθλητών θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων που έχουν 
αποστείλει με τα γνήσια έγγραφα.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι αθλητικού δελτίου ΕΙΟ με ετήσια ιατρική
γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία αγώνων με την
εγγραφή των αθλητών .
8.2 Οι ατομικές και υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία
Αγώνων αμέσως μετά την άφιξη των αθλητών.
8.3 Όλα τα αγωνιζόμενα σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα για ζημίες έναντι
Τρίτων.
8.4 Κάθε συνοδό σκάφος πρέπει να δηλωθεί στην Γραμματεία Αγώνων, να έχει
ασφάλεια έναντι τρίτων και ο χειριστής του να είναι κάτοχος διπλώματος
ταχύπλοου και να φορούν βραχιόλι ασφαλείας. 
8.5 Οι οδηγίες πλου θα δίνονται στο skippers meeting.

9. ΕΥΘΥΝΗ

9.1 Όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος στους αγώνες αγωνίζονται σύμφωνα με τους
θεμελιώδεις κανόνες Μέρους 4 RRS-ISAF.
9.2 Η σήμανση των σκαφών με αριθμό στο ιστίο (πανί ) είναι υποχρεωτική με 
ευθύνη του αθλητή. Ο αριθμός πρέπει να είναι στο σωστό σημείο και να είναι 
ευδιάκριτος.
9.3 Ο διοργανωτής Όμιλος, οι επιτροπές και οποιοσδήποτε έχει σχέση με την
διοργάνωση αυτού του αγώνα, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για
οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό που μπορεί να παρουσιασθεί
σε άτομα η εξοπλισμό είτε στην στεριά είτε στη θάλασσα, εξαιτίας της
συμμετοχής τους στους αγώνες.
9.4 Οι χειριστές ταχυπλόων θα είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους.
Υποχρεωτικά πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας.

10.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7 
09:00 – 11.00 Αφίξεις - Δηλώσεις συμμετοχής 
11:30 Συγκέντρωση κυβερνητών 
12:30 Ιστιοδρομίες SLALOM & FREERIDE (12:30 πρώτη πιθανή εκκίνηση-18:00 
τελευταία πιθανή εκκίνηση)

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7 
10:30 Συγκέντρωση κυβερνητών
12:00 Ιστιοδρομίες SLALOM & FREERIDE (12:30 πρώτη πιθανή εκκίνηση-18:00 



τελευταία πιθανή εκκίνηση) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/7 
10:30 Συγκέντρωση κυβερνητών
12:00 Ιστιοδρομίες SLALOM & FREERIDE (12:30 πρώτη πιθανή εκκινηση-16:00 
τελευταία πιθανή εκκίνηση)
17.30 Απονομή Τίτλων και επάθλων

11.ΔΙΑΔΡΟΜΗ

11.1 Σύμφωνα με τις οδηγίες πλου.
11.2 Τύπος στίβου downwind (βλ. Σχεδιαγραμμα)

12.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

12.1 Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας ,παράρτημα Α2.2RRS
12.2 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ. Σε περίπτωση που ύστερα από την εφαρμογή του Α2.3 RRS
παραμένει ισοβάθμια τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την
καλύτερη σειρά από την τελευταία ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί
(διαφοροποίηση του παραρτήματος Α2.3 RRS).

13.ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας στο τέλος των αγώνων.
Επίσης θα κληρωθούν δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες.



14. ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ

Σκοπός του Ο.Ι.Η είναι να προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες δωρεάν 
μεταφορά από Πειραιά-Ηράκλειο-Πειραιά για εκείνες τις ημερομηνίες +/- 1 μέρα, 
δωρεάν διαμονή ή με πολύ χαμηλό κόστος 15-25 ευρώ/βραδιά/άτομο, μεταφορά 
από το λιμάνι-ξενοδοχείο-λιμάνι για κάθε συμμετέχοντα με τον εξοπλισμό του, 
πακέτο προγεύματος (χυμό, σάντουιτς, φρούτο), νερά, μπλουζάκι Lycra, 
αποθήκευση και φύλαξη εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Ο.Ι.Η. για τις ημέρες 
των αγώνων και δωρεάν κάποια γεύματα.
14.1 Το κόστος συμμετοχής για κάθε αθλητή (εφόσον εξασφαλιστούν δωρεάν 
μεταφορά του και διαμονή) θα ανέρχεται στα 50 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση 
(εφόσον πληρώσει μεταφορικά ή διαμονή ή και τα δύο) θα ανέρχεται σε μικρότερο 
ποσό το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. 

14.2 Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές-μέλη (οικονομικά ενήμερα) του 
Ο.Ι.Η. θα ανέρχεται στα 20 ευρώ και θα παρέχεται ετήσια ασφάλεια για 
υλικές και σωματικές βλάβες σε τρίτους, καθώς επίσης και όλες οι 
παραπάνω παροχές πλην των μεταφορικών και της διαμονής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όσοι συμμετέχοντες ή απλά ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικό 
e-mail για τα νέα και τις ανακοινώσεις πριν τους αγώνες, παρακαλούνται να 
στείλουν άμεσα το ονοματεπώνυμο τους και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους στο e-
mail omilosistiosanidas[at]gmail[dot]com όπου [at] = @ και όπου [dot] = .   

15.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ορίζεται ο κος Αναστασίου Τάσος 6945904117

16.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ορίζεται ο κος Αντωνακάκης Κωνσταντίνος 6944803377

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


